ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Π. Σιδηρόπουλος
Αναπλ. Καθηγητής Ρευματολογίας, Δ/ντής Ρευματολογικής Κλινικής,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο

Effect of nintedanib on progression of interstitial lung disease (ILD) in patients with autoimmune disease- related ILDs:
further data from the INBUILD trial. Eric Matteson et al.

OP0115



Βασικό ερώτημα
Ποια η ασφάλεια/αποτελεσματικότητα του nintedanib (Tyk inhibitor) σε ασθενείς με προϊούσα ILD στα πλαίσια
αυτοανόσου νοσήματος



Σχεδιασμός (ΙΝΒUILD)
- RCT, Phase III, nintedanib vs PCB
– Ανάλυση (15-16 μήνες αγωγής): κίνδυνος θανάτου, έξαρση ILD, πρόοδος ILD



Κύρια ευρήματα



Συμπεράσματα – Τι αλλάζει στην καθημερινή πρακτική?
Το nintedanib επιβραδύνει την πρόοδο της ILD σε ασθενείς με προϊούσα ινωτική διάμεση πνευμονοπάθεια και
έχει ένα ανεκτό προφίλ ασφάλειας

Non–anti-TNF biologic agents are associated with less marked progression of interstitial lung disease secondary
to rheumatoid arthritis N Mena-Vázquez al.

OP0037



Βασικό ερώτημα
Ποια η αποτελεσματικότητα των DMRADs στη διάμεση πνευμονοπάθεια της ΡΑ



Σχεδιασμός
- Προοπτική, πολυκεντρική μελέτη παρακολούθησης
- Έκβαση: PFTs & HRCT @ 24 μήνες (n=70)



Κύρια ευρήματα



Συμπεράσματα – Τι αλλάζει στην καθημερινή πρακτική?
Στους περισσότερους ασθενείς η θεραπεία σταθεροποιεί την ILD και ελέγχει τη ΡΑ. Τα non-TNFi ελαττώνουν
στο 90% των ασθενών την εξέλιξη της νόσου ενώ το κάπνισμα και η ενεργός φλεγμονή σχετίζονται με πρόοδο
της ILD.

DOES THE RISK OF VENOUS THROMBOEMBOLISM VARY WITH DISEASE ACTIVITY IN RHEUMATOID ARTHRITIS?
V Molander al.

OP0034



Βασικό ερώτημα
Ποια η σημασία του φλεγμονώδους φορτίου στην αύξηση του κινδύνου DVT σε ασθενείς με ΡΑ



Σχεδιασμός
- Μελέτη κοόρτης ασθενών με ΡΑ από το εθνικό αρχείο Σουηδίας
- Διάγνωση ΡΑ (ν=46.311patients/320.094 visits)



Κύρια ευρήματα
- εντόπιση DVT=1391, PE=866



Συμπεράσματα – Τι αλλάζει στην καθημερινή πρακτική?
Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση της έντασης της φλεγμονής με τον κίνδυνο DVT/PE. Ο DAS28
χρησιμοποιηθεί για υπολογισμό του κινδύνου

μπορεί ν

m.

Achieving a low DAS in the first 4- months after diagnosis is important for the long- term chance of achieving DMARD- free
remission
M Verstappenet al.

OP0235



Βασικό ερώτημα
Ποια η σημασία της πορείας της ενεργότητας της ΡΑ για την επίτευξη παρατεταμένης ύφεσης εκτός αγωγής
(SDFR) μακροχρονίως?



Σχεδιασμός
- Προοπτική μελέτη, “Leiden early Arthritis Clinic”, ΜΤΧ αρχικά →T2T strategy
- Έκβαση: επίτευξη παρατεταμένης ύφεσης εκτός αγωγής (SDFR): ύφεση 1 έτος μετά dc αγωγής και για το
διάστημα παρακολούθησης (max 7 ;eth)



Κύρια ευρήματα

m.

Achieving a low DAS in the first 4- months after diagnosis is important for the long- term chance of achieving DMARD- free
remission
M Verstappenet al.

OP0235



Κύρια ευρήματα



Συμπεράσματα – Τι αλλάζει στην καθημερινή πρακτική?
Στην ορο(-) πρώιμη ΡΑ ο πρώιμος έλεγχος (ύφεση) προβλέπει μακροχρόνια ύφεση εκτός αγωγής

Risk of Diverticulitis and Gastro- Intestinal Perforation in Rheumatoid Arthritis Treated with Tocilizumab
Compared to Rituximab and Abatacept: A Prospective Propensity- matched Cohort Study. Eric Matteson et al.

OP0115



Βασικό ερώτημα
Ποια η ασφάλεια/αποτελεσματικότητα του nintedanib (Tyk inhibitor) σε ασθενείς με προϊούσα ILD στα πλαίσια
αυτοανόσου νοσήματος



Σχεδιασμός (ΙΝΒUILD)
- RCT, Phase III, nintedanib vs PCB
– Ανάλυση (15-16 μήνες αγωγής): κίνδυνος θανάτου, έξαρση ILD, πρόοδος ILD



Κύρια ευρήματα



Συμπεράσματα – Τι αλλάζει στην καθημερινή πρακτική?
Το nintedanib επιβραδύνει την πρόοδο της ILD σε ασθενείς με προϊούσα ινωτική διάμεση πνευμονοπάθεια και
έχει ένα ανεκτό προφίλ ασφάλειας

Σκληρόδερμα/Αγγειίτιδες/Μυοσίτιδες: Μηνύματα για το σπίτι


Σκληρόδερμα
- ……..
- ……..



Αγγειΐτιδες
- Η προσθήκη στην καθιερωμένη θεραπεία ενος pos αναστολέα συμπληρώματος (Avacopan) πιθανώς
υπερτερεί της πρεδνιζόνης σε επαγωγή της ύφεσης σε ασθενείς με AAVs
- ……..



Μυοσίτιδες
- ......
- ……..

